
Ogłoszenia parafialne – 3 Niedziela Wielkanocy, Niedziela Biblijna 

1. Dzisiaj Msze św. o godz. 7, 9, 11, 12.15 i 18. Od przyszłej niedzieli do wakacji nie 

będzie Mszy św. o godz. 12.15. 

2. W piątek rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe ku czci NMP. Nabożeństwa będą 

odprawiane w następującym porządku: 

 W niedzielę o godz. 17.30 

 W dni powszednie połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu  

o godz. 17.15. 

3. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź o godz. 7.00 i 17.15. 

4. W piątek ze względu na świąteczny charakter dnia Bp diecezji udziela wiernym 

dyspensy od postu w piątek. Można spożywać pokarmy mięsne. 

5. W sobotę 2 maja przypada w tym roku uroczystość NMP Królowej Polski, Głównej 

Patronki Polski. Msze św. o godz. 7, 9 i 18. To również pierwsza sobota miesiąca. 

Nabożeństwo wynagradzające o godz. 17.00. To również Dzień Flagi RP. 

6. Pierwsze Komunie święte w terminach majowych nie odbędą się. Nowe terminy są 

następujące: 

 12 września godz. 10.00 kl. 3b, godz. 12.00 kl. 3c 

 19 września godz. 10.00 kl. 3a, godz. 12.00 kl. 3d 

 Nie planujemy przenoszenia 1 Komunii św. na 2021 rok. Jeżeli nowe terminy 

nie będą dotrzymane, to zaproponujemy inne rozwiązanie omówione na 

spotkaniu z przedstawicielami rodziców. 

7. Msze św. wcześniej zamówione w intencji dzieci pierwszokomunijnych będą 

odprawione 17 maja o godz. 9.00 w intencji kl. 3a i 3b oraz o godz. 11.00 w intencji kl. 

3d i 3c. 

8. Zachęcamy do udziału we Mszy św. oraz do przystępowania do sakramentu pokuty. 

Dodatkowo dla chętnych udzielamy komunii świętej po każdej mszy świętej. 

9. Zachęcamy do włączenia się każdego dnia o godz. 20.30 do modlitwy różańcowej w 

intencji osób chorych, służby zdrowia oraz o pokój serca i łaskę nawrócenia dla 

wszystkich. 

10. W miarę możliwości prosimy o wsparcie finansowe na utrzymanie kościoła: 

nr. konta bankowego : 56 8015 0004 0006 2040 2040 0001 

 

 

 

 


